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2. FITXA DEL PROCEDIMENT
Descripció: El procediment “Matrícula de Màster Universitari” pretén documentar com
es realitza la matriculació dels estudiants en els Màsters Universitaris oficials de BAU,
(actualment el Màster en Investigació i Experimentació en Disseny, però el procediment
és aplicable a qualsevol altre Màster Universitari que es pugui impartir en un futur),
explicant la sistemàtica a seguir i els documents o impresos implicats en el
procediment.
REQUISITS D’ACCÉS






Tenir una titulació oficial universitària prèvia de les disciplines del Disseny, les
Belles Arts o l’Arquitectura. Es valorarà també l’admissió de titulats universitaris
en Humanitats, Sociologia i Antropologia, prèvia consideració de la Comissió
d’Admissió del Màster, sempre i quan acreditin la idoneïtat de la seva experiència
relativa al Màster mitjançant un portfoli que demostri haver participat
activament els últims dos anys almenys en dos projectes de disseny o dos
processos d’investigació en l’àmbit del disseny.
En la versió en anglès del Màster, cal coneixements de llengua anglesa de nivell
equivalent al B2 del MECRL. Els sol·licitants que no els acreditin
documentalment, hauran de superar una prova realitzada per l’Escola d’Idiomes
de la UVIC-UCC.
BAU i la UVIC-UCC es reserven el dret a no impartir el Màster si no es matricula
el número mínim d’alumnes.

CRITERIS DE SELECCIÓ


Expedient acadèmic dels estudis que s’han cursat amb anterioritat: 60%




Currículum Vitae: 10%
Presentació d’una proposta de projecte o un projecte realitzat en els últims 2
anys (book/ portfoli): 10%
Presentació d’una carta de motivació personal: 10%




Per a la versió catalana/ castellana del Màster, el coneixement de llengua
anglesa nivell B2 o superior: 10%
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CALENDARI
Primer període: sol·licituds rebudes abans del 15 de maig. Admissió cap al 19 de maig,
reserva de plaça durant 4 dies i matrícula fins el 6 de juny.
Segon període: matrícula lliure. Preinscripció des del 23 de maig fins el 15 de setembre
aproximadament, depenent del calendari de cada any. Admissió al cap de 15 dies
aproximadament des de la presentació de la sol·licitud. Es reserva la plaça 3 dies
naturals des de la confirmació d’admissió i la matrícula s’haurà de realitzar en els 15 dies
següents després de la reserva de la plaça.
Únicament s’obrirà el segon període de matrícula lliure en el cas que quedin vacants.
PREINSCRIPCIÓ
1. Comprovar que es compleixen els requisits d’accés i escanejar la documentació en
PDF, comprimint-la en un arxiu .zip (DNI/NIE o passaport; certificat acadèmic personal
de la titulació universitària; títol universitari o certificació provisional del títol (si és
estranger també cal un certificat expedit pel centre en el qual s’indiqui que amb els
estudis realitzats es pot accedir a estudis de màster); CV; carta de motivació; book o
portfoli de projectes en format PDF o enllaç online; certificat de coneixement d’anglès;
experiència professional)
2. Omplir la preinscripció: entrant a la web del màster i descarregant i omplint la
sol·licitud de preinscripció, i enviant-la juntament amb el zip a secretaria@baued.es
3. Resolució d’admissió: la resolució de la Comissió d’Admissió es comunicarà via correu
electrònic i es facilitaran les instruccions per fer la reserva de plaça.
4. Reserva de la plaça: s’ha d’abonar 300€ (a compte de la matrícula) en els 3 dies
naturals següents a la comunicació oficial d’admissió, enviant el comprovant del
pagament a secretaria@baued.es .
5. Enviament de la documentació: un cop rebut el pagament, BAU enviarà la sol·licitud
de matrícula i l’interessat/da haurà de formalitzar-la durant els 15 dies naturals
següents, presentant tota la documentació original:
- sol·licitud de matrícula degudament omplerta i signada
- 2 còpies compulsades originals del títol universitari
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- 2 còpies compulsades originals del certificat acadèmic oficial
- 2 còpies compulsades originals d’altres documents oficials (estudis fora d’Espanya)
6. Formalització de la matrícula: un cop comprovada tota la documentació, s’informa per
correu electrònic de la forma i terminis de pagament, i un cop realitzat el pagament, s’ha
d’enviar el comprovant a secretaria@baued.es . Llavors l’estudiant rebrà una còpia de la
seva matrícula per correu electrònic i pot recollir la original al centre.

Definicions:
Responsable: Coordinadora de Màsters i Postgraus
Grups d’interès i participació:
Coordinadora de Màsters i Postgraus.
Coordinació del Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny.
Estudiants
Secretaria
Inici i Fi: El Màster s’imparteix d’octubre a juliol, així que el procediment de matrícula es
pot iniciar a partir del mes de novembre anterior i finalitzar a finals de setembre de l’any
en curs.
Indicadors:
Registres: Sol·licitud de preinscripció al Màster
Sol·licitud de matrícula al Màster
Registre de matrícula definitiva

4

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
Matrícula Màsters Universitaris

Rev.00

Creació del diagrama de la rev.00 del PC01_Pr2

25/04/2017

Responsable Qualitat

INICI

Informació pública del Màster a la pàgina
web, díptics, fires nacionals i
internacionals, portes obertes i
informacions personalitzades

Persones interessades en
cursar el Màster

Departament de Comunicació

Compleixen els
requisits

Sí

Presentació de les sol∙licituds de
preinscripció i la documentació a
secretaria
Sol∙licitants

Sol∙licitud de preinscripció
CV
Book amb projectes de disseny
Carta de motivació
Expedient acadèmic d’estudis
universitaris
Certificat de nivell d’anglès

Resolució de les admissions
No
Comissió d’Admissió del Màster

Reserva de plaça 3 dies naturals des de
l’admissió
Sol∙licitants/Secretaria

Entrega de la documentació per a la
matrícula a secretaria
Sol∙licitants

Formalització de la matrícula
Secretaria

Sol∙licitud de matrícula
Dues còpies compulsades del
títol universitari
Dues còpies compulsades del
certificat acadèmic oficial
Altres (fora d’Espanya)

Matrícula definitiva

